
 

 

HEEMKUNDECONTACTDAG  

 

Zaterdag 26 maart 2022 in Slot Schaesberg 

 

Aan de besturen van de Heemkundeverenigingen, Stichtingen, Historische en Archeologische 
Werkgroepen e.d. in Parkstad Limburg, het Land van Valkenburg en het Heuvelland 

 

Dames en Heren, 

In 2020 en 2021 kon de heemkundecontactdag niet doorgaan vanwege corona. Nu proberen 
wij weer de draad op te pakken. Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse contactdag op 
zaterdag 26 maart 2022. Deze zal dit jaar gehouden worden in Slot Schaesberg. Heemkunde 
Vereniging Landgraaf zal gastheer zijn voor deze jaarlijkse ontmoetingsdag van de Kringen 
Heuvelland en Parkstad van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). 

Het adres van Landgoed Slot Schaesberg is Slot Schaesberg-laan 100, 6371 KZ Landgraaf. 
Parkeren is gratis.  

Centraal staat het thema “Samenwerking heemkunde en de gemeente”. 

Wij hopen dat ook nu weer vele verenigingen acte de présence zullen geven. U heeft de 
mogelijkheid om informatie en publicaties van uw organisatie aan de man te brengen. 

Programma  

09:30 uur Inloop met koffie/thee en vlaai 

10:00 uur Welkom door Martin van der Weerden namens beide LGOG-kringen en 



Opening door wethouder Stijn Kropman namens het gemeentebestuur van 
Landgraaf  

10:15 uur Plenair ochtendprogramma met een presentatie door Wiel Felder, 
erfgoedambtenaar van de gemeente Valkenburg aan de Geul en voorzitter 
van Heemkundevereniging Vijlen, over de samenwerking tussen gemeente en 
erfgoedorganisaties. Er is de gelegenheid voor vragen en discussie.  

11:30 uur Informatieronde. De aanwezige verenigingen krijgen de gelegenheid om iets 
te vertellen over hun activiteiten en plannen.  

12:15 uur Lunch op eigen kosten + informatiemarkt 

13:00 uur Rondleiding over het complex van Slot Schaesberg met uitleg over de stand 
van zaken door Kees Hessels   

 

Aanmelding  

De op dat moment geldende regels omtrent corona zijn uiteraard van toepassing.  

Deelname aan de dag is gratis, met uitzondering van de lunch die voor eigen rekening is.  

Aanmelden graag vóór 21 maart via mwvdweerden@ziggo.nl met naam van de organisatie,  
met hoeveel personen u wilt komen, of u op Slot Schaesberg wilt lunchen en of u wilt 
deelnemen aan de rondleiding. 

 

 

Namens HKV Landgraaf   Jo Schiffelers 

Namens LGOG Kring Parkstad  Martin van der Weerden, 06-15894406  

Namens LGOG Kring Heuvelland  Kees Schaapveld 

mailto:mwvdweerden@ziggo.nl

